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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  

zo dňa 6.2.2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     

Hlasovanie členov:  Príloha č. 1 

 

 

Členovia komisie schválili program rokovania podľa pozvánky:  
 

 Program predkladateľ  

 Otvorenie  

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019  Ing. Klára Leskovjanská  

2.  Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava KC 

3.  Správa o činnosti terénnej sociálnej práce  TSP 

4.  
Predaj 1-izbového bytu na Ul. slnečnej č. 4 formou obchodnej 

verejnej súťaže 
Blanka Fábiánová 

5. Bytová agenda  - informácie v zmysle VZN  Mgr. Ľudmila Černická 

6. Plnenie uznesení komisie zo 14.11.2016 Mgr. Ľudmila Černická 

7. Rôzne a diskusia  

 Záver  
 

 

Otvorenie  
Komisiu otvoril  predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  Privítal novú členku komisie, 

Bc.Zuzanu Grecmacherovú.   
 

 

K bodu č.1 Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019   

Materiál predložila Ing. Leskovjanská. Návrh rozpočtu na rok 2017 vychádza z plnenia v roku 2016 

zohľadňujúc zmeny v mzdách a nové investičné projekty. Rozpočet je vyrovnaný. Bližšie priblížila 

jednotlivé položky príjmov a výdajov. Zmena rozpočtu bude pripravená po schválení záverečného 

účtu.  

p. Kemény: Pozitívne hodnotil finančnú situáciu mesta ako aj prácu finančného odboru pri príprave 

rozpočtu. Je to najdôležitejší dokument mesta, ktorý musí byť schválený vzhľadom aj na to, že sa 

otvárajú možnosti čerpať prostriedky z iných zdrojov. Ide o materiál, ktorý je možné flexibilne 

meniť podľa aktuálnych potrieb.   

 

Uznesenie č. 1/02/2017: Komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019.  

 

 

K bodu č.2  Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava   
Správu o činnosti KC za obdobie september – december 2016 prezentovala Mgr. Katarína Száraz.  

Projekt v Komunitnom centre v Rožňave má za sebou celkovo šesť mesiacov. Činnosť je 

orientovaná na potreby komunity i jednotlivcov, hľadania, vytyčovania i napĺňania cieľov, 

získavania dôvery, prezentovania charakteru práce v komunitnom centre. Aktivity sú pripravované 

v troch zložkách – vzdelávacej, prevenčnej i záujmovej.  

Činnosť KC v sledovanom období:  

 poskytovanie základného poradenstva, špecializovaného poradenstva ambulantnou 

i terénnou formou,  

 spolupráca s asistentkou zdravia zo Zdravých komunít, n.o., terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi z iných obcí, školami (MŠ Krátka a ZŠ Zoltána Fábryho), 
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 spolupráca na vytváraní systému práce s rodinami so sociálnou patológiou záškoláctva,  

 začiatok práce na realizácii rekvalifikačných kurzov v KC s následným hľadaním 

zamestnaní, 

 absolvovanie skupinovej supervízie /Liptovský Mikuláš/, 

 návšteva študentov II. ročníka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Rožňave 

v rámci povinnej praxe, 

 nové skupinové aktivity - nízko prahové klubové aktivity pre deti so sociálnou patológiou 

záškoláctva v dvoch skupinách podľa dvoch segregovaných mestských častí a komunitná 

aktivita – Strašidelný večierok, ktorej predchádzalo niekoľko kreatívnych aktivít, 

 postupné získavanie dobrovoľníkov z komunity, formovanie aktívnych mladých ľudí, účasť 

celých rodín na aktivitách, rozvíjajúca sa spolupráca s evanjelickou cirkvou,  

 zriadenie Rady KC, ktoré bolo pozitívnym krokom, nakoľko členovia rady sú nielen cenným 

zdrojom informácií o potrebách komunity, ale i spolupracovníkmi pri skupinových 

a komunitných aktivitách. Postupne sa z komunity formujú dobrovoľníci, spolupracovníci, 

na skupinové i komunitné aktivity prichádzajú rodiny,  

 aktivita s témou občan a mestská samospráva (návšteva Mestského úradu v Rožňave, prijatie 

u primátora mesta, návšteva v RVTV, návšteva v priestoroch mestskej polície a odboru 

sociálnych vecí/.  

 

P. Simon: Pozitívne hodnotil aktivitu návštevy študentov, nakoľko môžu získať popri teoretických 

znalostiach aj praktické skúsenosti.  

P. Rusňáková: Na aktivitu pred Vianocami sú pozitívne ohlasy od detí.  

P. Kemény: Vyzdvihol prácu všetkých zamestnancov v KC a za komisiu, ako poradného orgánu 

mesta, ponúkol pomoc, ak by bolo potrebné riešiť nejaké problémy.  

P. Száraz: Na otázku, čo je najväčším problémom uviedla, že ide o záškoláctvo. Príčina je najmä 

v rodičoch (chýba ošatenie, pri viacpočetných rodinách pri ochorení jedného dieťaťa nejdú do školy  

ani ostatné).  Pri riešení tohto problému je lepšia spolupráca s menšími deťmi, nakoľko u 14-

ročných absentujú pozitívne, resp. nejaké vízie budúcnosti.   

 

Uznesenie č. 2/02/2017: Komisia berie správu o činnosti Komunitného centra v Rožňave na 

vedomie bez pripomienok.   
 

 

K bodu č.3:  Správa o činnosti terénnej sociálnej práce 
Správu prezentoval Mgr. Marek Koltáš.     

Okrem bežných činností TSP/TP  (ako napr. návštevy a šetrenia v rodinách, monitoring terénu, 

pomoc a sprevádzanie klientov, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, prevádzkovanie 

SOHaP /stredisko osobnej hygieny a práčovne/, spolupráca s asistentkou osvety zdravia, aktívna 

účasť na prípadových konferenciách, administratívna činnosť) v sledovanom období zamestnanci 

vykonávali aj tieto činnosti:    

 realizácia nákupu komodít z dotácie MPSVaR SR na humanitárnu pomoc pre klientov  

 absolvovanie základného scitlivovacieho tréningu Prevencia a eliminácia páchania násilia na 

ženách v partnerských vzťahov (odborný seminár) 

 účasť na odbornom seminári Závislosti na Prednej Hore 

 sprostredkovanie pomoci vybraným rodinám s maloletými deťmi zo znevýhodneného 

prostredia – potravinové balíky a jablká z Diecéznej charity Rožňava, palivové drevo pre 

invalidných dôchodcov a slobodné matky,  
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 účasť na riešení podnetu občanov z Rožňavskej Bane vo veci neprispôsobivého správania sa 

maloletých detí na verejných priestranstvách 

 spolupráca s inými TSP z okolitých obcí pri riešení problémových situácií migrujúcich 

klientov 

 poskytnutie vecnej pomoci mal. klientke v zariadení 

 monitoring ohrozených rodín vplyvom možného rizika na zdravie maloletých  detí 

vzhľadom na očakávaný výskyt nízkych  nočných teplôt a následné poskytnutie pomoci 

(paplónov, šatstva) 

 riešenie krízovej situácie ohľadom bývania  

 

P. Kemény: Ako v prípade práce komunitného centra oceňuje aj prácu terénnych pracovníkov. 

Postupne si získavajú dôveru klientov a sú im oporou. Poprial všetkým veľa úspechov v ich 

náročnej práci.   

 

Uznesenie č. 3/02/2017: Komisia berie správu o činnosti terénnej sociálnej práce na vedomie bez 

pripomienok.   

 

 

K bodu č.4:  Predaj 1-izbového bytu na Ul. slnečnej č. 4 formou VOS 
V  zmysle VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom 

mesta, byty v odpredaných bytových domoch sa v prípade uvoľnenia predávajú podľa osobitných 

predpisov (Zákon o majetku obcí). Voľný 1-izbový byt č. 17 o výmere 33,72 m2 nachádzajúci sa na 

prízemí bytového domu na Ul. slnečnej č.4 v  Rožňave sa navrhuje predať formou obchodnej 

verejnej  súťaže za  cenu podľa znaleckého posudku, a to vo výške 6.600 € vrátane 

spoluvlastníckeho podielu zo spoločných časti a  zariadení domu a pozemku 

 

Uznesenie č. 4/02/2017: Komisia odporúča schváliť predaj 1–izbového bytu č.17 na Ul. slnečnej č. 

4 v Rožňave formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku.   
 

 

K bodu č.5:  Bytová agenda  
Informácia v zmysle VZN (príloha č. 2): o doručených žiadostiach a stave ich vybavenia, o voľných 

bytoch a výpovediach z nájmu, o vyradených žiadostiach  

 

Uznesenie č. 5/02/2017: Komisia súhlasí s postupom pri riešení doručených žiadostí, voľných bytov 

a vyradených žiadostiach.  

 

 

K bodu č.6 Plnenie uznesení   
Uznesenia zo 14.11.2016 boli plnené v súlade s odporúčaním komisie    

 

Uznesenie č. 6/02/2017: Komisia konštatuje, že všetky uznesenia boli splnené a berie plnenie 

uznesení zo 14.11.2016 na vedomie.  
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K bodu č.7 Rôzne a diskusia   
Nová členka komisie, Bc. Zuzana Grecmacherová priblížila súčasné aktivity Diecéznej charity. 

Okrem prevádzkovania nocľahárne,  kapacita ktorej je naplnená, realizovali potravinovú pomoc 

s OD Tesco. Pomoc poskytli aj rodinám z Plešivca pri živelnej pohrome. Ako negatívum uviedla 

absenciu terénnej práce pre cieľovú skupinu, ktorej sa venujú (bezdomovci).  

 

 

Záver   
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Najbližšie zasadanie by sa 

malo uskutočniť 10.4.2017.   

 

 

 

 

  

Mgr.  Dionýz Kemény 

                                                                                                                  predseda komisie 

Zapísala: Ľudmila Černická  
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Príloha č. 1:                  HLASOVANIE ČLENOV  
    Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej zo zasadnutia, konaného dňa 6.2.2017 

 

Číslo hlasovania: 1.   

Bod rokovania:   Schválenie programu rokovania   

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana 

Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon 
PROTI   

ZDRŽALI SA   

NEHLASOVALI   

PRÍTOMNÍ 6  

Číslo hlasovania: 2.   

Bod rokovania:   1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019    

Číslo uznesenia:  1/02/2017 

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana 

Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon 
PROTI   

ZDRŽALI SA   

NEHLASOVALI   

PRÍTOMNÍ 6  

Číslo hlasovania:   3.   

Bod rokovania:     2. Správa o činnosti Komunitného centra Rožňava  

Číslo uznesenia:    2/02/2017 

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana 

Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon 
PROTI   

ZDRŽALI SA   

NEHLASOVALI   

PRÍTOMNÍ 6  

Číslo hlasovania:   4.   

Bod rokovania:     3.  Správa o činnosti terénnej sociálnej práce    

Číslo uznesenia:    3/02/2017 

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana 

Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon 
PROTI   

ZDRŽALI SA   

NEHLASOVALI   

PRÍTOMNÍ 6  

Číslo hlasovania:   5.   

Bod rokovania:     4. Predaj 1-izbového bytu na Ul. slnečnej č. 4 formou obchodnej verejnej súťaže  

Číslo uznesenia:    4/02/2017 

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana 

Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon 
PROTI   

ZDRŽALI SA   

NEHLASOVALI   

PRÍTOMNÍ 6  

Číslo hlasovania:   6.   

Bod rokovania:     5. Bytová agenda  

Číslo uznesenia:    5/02/2017 

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana 

Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon 
PROTI   

ZDRŽALI SA   

NEHLASOVALI   

PRÍTOMNÍ 6  

Číslo hlasovania:   7.   

Bod rokovania:     6. Plnenie uznesení  

Číslo uznesenia:    6/02/2017 

ZA 6 
Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Eduard Mihók, PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, Bc. Zuzana 

Grecmacherová, Bc. Henrieta Rusňáková, Mgr. Csaba Simon 
PROTI   

ZDRŽALI SA   

NEHLASOVALI   

PRÍTOMNÍ 5  
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Príloha č. 2: Bytová agenda (stav za obdobie november  2016 – január 2017 
 

A. Doručené žiadosti  
došlo meno priezvisko druh bytu riešenie body evid od poznámka 

19.10.16 Jozef Kováčik družba do poradovníka 16 11.11.2016 1 izb. 

2.11.16 Iveta  Hajdúková PaedDr. družba,Nadabula do poradovníka 1 28.11.2016 2 izb.Družba, Nadabula 

23.11.16 Oto Lázár družba do poradovníka 10 23.11.2016 2-3 izb. 

30.11.16 Valéria  Pačaiová družba do poradovníka 9 30.11.2016 1-izb. 

7.12.16 Ondrej Barančík družba výzva   nedoplnil žiad. (nespl.KO) 

15.12.16 Viera  Bukovičová družba do poradovníka 9 15.12.2016 2-1 izb. 

15.12.16 Monika  Csontosová družba do poradovníka 9 16.12.2016 1-izb. 

2.1.17 Diana  Lázárová družba do poradovníka 16 2.1.2017 2-3 izb. 

9.1.17 Irena Boldiová malometrážny zamietnuté   nie je odkázaná na soc.služ 

11.1.17 Ľubomír Takáč malometrážny do poradovníka 50 11.1.2017 1-izb.Jovická 58 

18.1.17 Erika Simanová družba do poradovníka 16 18.1.2017 3-2 izb. 

25.1.17 Marie Rusznyáková nižší štandard výzva   žiadne doklady  

25.1.17 Mária L. Hloušeková družba do poradovníka 16 25.1.2017 3-izb (odovzdá 2-izb) 
 

 

 
 

 

 

 

 

B. Voľné byty, výpovede z nájmu   
malometrážne 

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod  dátum byt pridelený odovzdaný  

Jovická 60 gars./3.posch Margita Lazóková zomrela 02/2015   

Jovická 58 1-izb/1.posch Anna Vattayová k dcére 09/2015   

Jovická 56 1-izb/2.posch Vlasta Domiková  zomrela  03/2016   

Jovická 58 1-izb/3.posch Alžbeta Gášpárová  zomrela  02/16 12/2016   

Jovická 60  gars./1.posch Ružena Landoriová zomrela  03/2016   

Jovická 54 gars./1.poch Darina Tóthová  k druhovi Jovic.52 12/2016   

Jovická 60 1-izb/1.posch Ľubomír Takáč do iného vchodu 02/2017 po prevzatí bytu Jov.58 v 02/17 
 

ostatné byty 

typ izb._/posch uvoľnený kým dôvod uvoľnenia byt pridelený odovzdaný  

Družba IV.  2-izb bezbar. Eunika Kónyová  výpoveď k 31.8.2016 Romana Miškárová 9.11.2016 

Nadabula 2-izb/podkrov Eva Ondrejová výpoveď k 30.11.2016 Attila Bezeg 30.11.2016 

Družba V. 1-izb/podkrov Andrea Oprondeková nezáujem o obnov. NZ Robert Király 8.12.2016 

Družba III.  1-izb/1.posch Patrícia Molčanová výpoveď k 30.1.2017 Jozef Kováčik predložiť príjem 

Družba II. 2-izb/1.posch Štefan Kohári, Mgr. výpoveď k 31.3.2017 Romana Miškárová predložiť príjem 
 
 

C. Vyradené žiadosti   
druh bytu Meno žiadateľa dôvod vyradenia  dátum vyradenia 

Družba  Albína Potoczká odmietla ponúkaný byt 15.11.2016 

Družba, Nadabula Attila Bezeg pridelený byt Nadabula 23.12.2016 

Družba (1-izb,ostáva na 2-iz) Robert Király pridelený byt  8.12.2016 

Družba Jozef Kováčik pridelený byt – má predložiť príjem  

Družba (2-izb,ostáva na 3-i) Romana Miškárová pridelený byt – má predložiť príjem  

 

 


